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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar  

Syftet var att undersöka idrottslärares uppfattning av friluftslivsbegreppet och eventuella samband 

med det friluftsliv som genomförs i grundskolan år 6-9.  

1. Vad är idrottslärarnas uppfattning av begreppet friluftsliv i förhållande till Friluftsgruppens 

definition av friluftsliv?    

2. Vilken typ av friluftsliv genomförs av idrottslärarna under lektionstid och på friluftsdagarna 

i år 6-9? 

3. Hur ser de eventuella sambanden ut mellan vilken typ av friluftsliv som bedrivs och 

inställning hos läraren samt andra förutsättningar i arbetssituationen? 

Metod 

Vi har konstruerat en internetbaserad enkät som skickats ut via e-post till 194 slumpmässigt utvalda 

idrottslärare, åtta till tio lärare per län. Vi tog fram beskrivande statistik samt undersökte 

korrelationen mellan enkätsvaren i statistikprogrammet SPSS.  

Resultat 

I snitt överensstämde idrottslärarnas uppfattning till 80 procent med Friluftsgruppens definition av 

friluftsliv och ingen hade en överensstämmelse lägre än 60 procent. Friluftslivet i skolan domineras 

av moment som dans, lagbollspel, löpning, orientering och simning. Det som förekom minst var 

klättring, långfärdsskridskor, paddling, ridning samt övernattning i tält/vindskydd. De mer 

friluftsinriktade momenten stod för 36 procent av den totala mängden friluftsliv i skolan. De 

faktorer som hade samband med vilket typ av friluftsliv som genomfördes i skolan var vilja hos 

skolledningen och vilja hos läraren.  

Slutsats 

Många idrottslärare har en hel del idrottsmoment inom sin friluftslivsundervisning, men det hindrar 

inte att lärarna har en uppfattning om friluftsliv som i ganska hög grad överensstämmer med 

Friluftsgruppens definition av friluftsliv. Det finns alltså inget samband mellan uppfattning och 

genomförande, vad som däremot verkar ha betydelse för vilket friluftsliv som genomförs är viljan 

hos läraren och skolledningen. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

När vi växte upp fanns friluftslivet och naturen precis bakom knuten. Gustaf är uppvuxen på landet 

i Småland och Tina i en fjällnära by i Jämtland. Vi tillbringade mycket tid i skog och mark både 

med familjen och på egen hand. När vi pratar om begreppet friluftsliv är naturen central men det 

behöver inte betyda storslagna strapatser i fjällen eller krävande paddelturer vid kusten. 

Naturen har bjudit på upplevelser, både bra och dåliga, som för alltid kommer att finnas kvar hos 

oss. Detta är tyvärr något som inte alla har möjlighet till av olika orsaker. Därför är skolans roll i 

den här frågan viktig. Inom skolans verksamhet ska alla ha möjlighet att uppleva naturen. 

I läroplanen för grundskolan, Lpo94, har miljö och miljömedvetenhet fått en betydande roll.1 I 

kursplanen för idrott och hälsa är friluftsliv ett återkommande moment som nämns vid flera 

tillfällen i samband med miljöfrågor, hälsa och fysisk aktivitet .2 En av anledningarna till detta är att 

friluftsliv och vistelse i naturen har mycket positivt att bidra med i fråga om hälsa i stort och barns 

utveckling.3 

Friluftsliv och natur är en möjlighet till avkoppling och rekreation men också en lekplats för den 

som är nyfiken och äventyrlig av sig. Men naturen är mycket mer än så, den är grunden för hela vår 

existens. Utan den finns ingen mat, rent vatten eller syre. Därför är kunskap, erfarenhet, insikt 

och medvetenhet om natur och miljö hos våra unga väldigt viktigt för att vi även i framtiden ska 

värna om den natur vi har. Att ge barn och unga denna erfarenhet har alltmer blivit ett åtagande för 

skolan. Frågan är dock om skolan uppfyller detta åtagande? Egna erfarenheter och litteraturen ger 

en väldigt blandad bild av den rådande situationen, vissa skolor gör det väldigt bra och andra 

mindre bra. Hur kommer det sig? Vi hoppas finna några av svaren hos idrottslärarna. 

 

 

 
1 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Stockholm: 
Skolverket, 2006), s.3, 6.  
2 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Idrott och hälsa, 2000-07 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087> 
(Acc. 2008-11-06). 
3 Ingemar Nordling, Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet (Göteborg: Göteborgs botaniska 
trädgård, 2001) s. 5-9; Friluftsgruppen, Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer (Stockholm: 
Regeringskansliet Kulturdepartementet, 2000), s. 87; The U.S: Department of Health and Human Services, Physical 
Activity and Health: A report of the Surgeon General, 1996 <http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf> (Acc. 
2008-11-27), s. 4; Statens Folkhälsoinstitut och äldreberedningen <info@fhi.se> Liv till åren: om hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser för äldre, 2004 <http://www.fhi.nu/upload/PDF/2004/rapporter/livtillar.pdf> (Acc. 
2008-11-27), s. 13. 

mailto:skolverket@skolverket.se
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1.2 Bakgrund 

I bakgrunden försöker vi kortfattat redogöra för hur begreppet friluftsliv kan definieras samt 

presentera friluftslivets roll i skolan med hjälp av tidigare och nuvarande styrdokument. 

1.2.1 Friluftsliv 

Något som omtalats mycket under senare år är vad begreppet friluftsliv egentligen står för? Det 

finns många definitioner av friluftsliv beroende på vilka som har uttalat sig, men det som har skapat 

mest diskussioner är friluftslivet och dess integration med idrotten. Tidigare var idrott och friluftsliv 

en del av samma benämning, då man menad att det inte gick att särskilja dessa. Staten tog 1969 

fram en definition av idrott och friluftsliv: "fysisk aktivitet som människor utför för att få motion 

och rekreation eller uppnå tävlingsresultat."4 Friluftsrörelserna hade invändningar mot denna 

definition och Friluftsfrämjandet tog då fram en egen definition av friluftsliv som löd: "Friluftsliv är 

att utnyttja naturen för rekreation och avkoppling."5 Staten kom senare fram till att idrotten och 

friluftslivet skulle särskiljas. Regeringskansliet tillsatte 1999 en utredningsgrupp där flera 

organisationer ingick för att utreda statens stöd till idrott och friluftsliv. Utredningsgruppen komma 

att kallas Friluftsgruppen och de fastslog att naturupplevelse utan krav på tävling eller prestation 

skulle vara utgångspunkten för den nya definitionen av friluftsliv vilken idag betraktas som den 

officiella svenska definitionen: "Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå 

miljöombyte och naturupplevelser utan krav på prestation eller tävling."6 Det innebär att en och 

samma aktivitet, i olika situationer, kan definieras som idrott eller friluftsliv beroende på vad tanken 

är med utförandet av aktiviteten. Exempelvis kan en cyklist vara ute och träna inför en cykeltävling, 

detta betyder att han idrottar. Någon annan är ute och cyklar i det fina vädret för naturupplevelsen, 

vilket är mer friluftsbaserat.7 

1.2.3 Friluftsliv i skola och styrdokument 

Annerstedt skriver om ämnet idrott och hälsa ur ett historiskt perspektiv. 1918 tillsattes en 

skolkommission som bland annat tog fram ett avsnitt kallat "fysisk fostran och skolhygien". Det 

föreslogs att kursplanerna för gymnastiken skulle vara samma för realskola och läroverk. Syftet var 

att "genom övningar, lämpade efter lärljungarnas ålder och kön, samt genom ett ordnat friluftsliv 

befordra en allsidig kroppsutveckling, även som att, med tillvaratagande av övningarnas 
 

4 Arne K. Blom och Jan Lindroth, Idrottens historia: Från antika arenor 
till modern massrörelse (Stockholm: Sisu Idrottsböcker, 1995), s. 11. 
5 Leif Yttergren, ”Friluftsliv i förändring: Individ, samhälle och 
marknad i samspel och konflikt”, Idrotteket, 2 (Stockholm: Idrottshögskolan, 1996), s. 11. 
6 Friluftsgruppen, s. 9. 
7 Erik Backman, Är det inne att vara ute?: En studie av friluftslivsaktiviteter bland ungdomar (Stockholm: 
Lärarhögskolan i Stockholm, 2003), s. 4-5. 
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karaktärsdanande syfte, vänja lärljungarna vid god hållning i förening med ett hurtigt och belevat 

uppträdande samt stärka deras fysiska och psykiska motståndskraft".8 Man ser att kommissionen 

försökte förskjuta den traditionella gymnastiken till mer lek, idrott och friluftsliv. 1928 beslutades 

det att högst tjugo dagar skulle användas till liknande aktiviteter: 

"minst femton, fördelade på hel- eller halvdagar och på lämpligt sätt förlagda till 

läsårets olika delar, skola efter bestämmande av rektor användas för främjande av 

idrottsliv och friluftsverksamhet genom anordnande av idrottsövningar, längre 

vandringar, naturvetenskapliga och historiska exkursioner och andra studieflykter, 

friluftsarbete och dyligt under läroverkets ledning och tillsyn."9  

Den nya läroverksstadgan innebar att tio procent av elevernas skoltid var friluftsdagar. Den tidigare 

idrottsundervisningen var oberoende av dessa friluftsdagar och var fortfarande kvar. Lite senare, 

1933, minskades antalet friluftsdagar till 10-12 per läsår. I och med Lgy65 började man inse värdet 

av idrottsundervisning i skolan och skrev att undervisningen skulle skapa förståelse och intresse för 

fysisk aktivitet. I kursplan för gymnasieskolan från 1987, fick eleverna friare händer att själva 

utforma sin undervisning. Eleverna fick välja en viss linjekurs som bas i sin utbildning, sedan fick 

de även välja aktiviteter efter eget intresse. Det fanns fem moment att välja mellan: träningslära, 

ergonomi och hälsa, idrottsaktiviteter, rörelse, rytm och dans samt friluftsliv. I den nya kursplanen 

från 1994, Lpo/Lpf 94, stod målstyrningen i centrum. Staten har angett mål att sträva mot och mål 

att uppnå, sedan är det upp till läraren och eleverna att bestämma hur målen ska uppnås. Alltså ser 

vägen till att uppnå målen olika ut på olika skolor.10  

Tittar vi närmare på styrdokumenten från 1994 kan vi se att friluftsliv tas upp på flera ställen. I 

läroplanen för grundskolan Lpo 94, omnämns miljön redan i första stycket: ”[…] skolan skall 

främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”.11 

Vidare under rubriken ”Skolans uppdrag” står följande att läsa: ”Genom ett miljöperspektiv får de 

möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa 

hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling”.12 Även om det inte är just friluftslivet som åsyftas med de här formuleringarna så har 

 
8 Claes Annerstedt, Birger Paitersen, Helle Rønholt, "Ämnet idrott och hälsa - ett historiskt perspektiv". 
i Idrottsundervisning - Ämnet idrotts och hälsas didaktik, red. Claes Annerstedt (Göteborg: Multicare förlag AB, 2001), 
s. 84.  
9 Ibid. 
10 Ibid., s. 81-86.  
11 Skolverket, Lpo 94, 2006, s. 3.  
12 Ibid., s. 6.  
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friluftslivet väldigt stora möjligheter att förmedla det som efterfrågas, inte minst genom att eleverna 

får bygga upp en personlig relation till naturen.   

I grundskolans kursplan för idrott och hälsa har friluftsliv en väldigt framträdande roll. Kursplanen 

gör skillnad på idrott och friluftsliv genom att vid ett flertal tillfällen knyta an till idrott och 

friluftsliv. Kursplanen tar också upp friluftslivet som medel för att nå bättre förståelse och 

engagemang för miljöfrågor. Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” står det att 

friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark ska ge eleverna upplevelser, kunskap och erfarenhet 

som stimulerar till intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor.13 Vidare lyfter kursplanen fram den 

egna hälsan som central och där har friluftslivet mycket att bidra med, i barn- och ungdomsåren 

likaväl som i ett mer livslångt perspektiv. Mer konkret omnämns friluftslivet också i mål att uppnå. 

I slutet av femte skolåret ska eleverna ha grundläggande kunskaper om friluftsliv och känna till 

principerna för allemansrätten.14  I slutet av nionde skolåret ska eleverna kunna orientera sig i 

okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera och genomföra vistelse i 

naturen under olika årstider.15 Här förmedlar skolan att den ser det som viktigt att förmedla 

upplevelser och erfarenheter av friluftsliv och naturvistelse till dagens unga.  

1.3 Centrala begrepp 

Friluftsliv  

1999 tillsattes en utredningsgrupp kallad Friluftsgruppen som fick i uppdrag av regeringen att 

utreda statens stöd till friluftsliv och friluftsorganisationer. Med utgångspunkten att friluftslivet inte 

längre skulle vara en del av föreningsidrotten. Under arbetets gång tog de fram en definition av 

friluftsliv som betraktas som den officiella svenska definitionen: ”Friluftsliv är vistelse och fysisk 

aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller 

tävling.”16 Vi använder oss av denna definition som utgångspunkt i vår studie. 

Natur 

”[…] den materiella världen i stort […] men särskilt den av människan (väsentligen) opåverkade 

omgivningen i form av växter, djur, landformer osv.”17 

 

 
13 Skolverket, Idrott och hälsa, 2000.  
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Friluftsgruppen, s. 9. 
17 Nationalencyklopedin <kundcenter@ne.se> Natur, 1992 <http://www.ne.se/artikel/267467> (Acc. 2009-01-09). 

mailto:kundcenter@ne.se
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Stad  

”Enligt FN:s rekommendationer definieras dock en stad som en ort med minst 20 000 inv.”18 

Starkt och svagt friluftsliv 

Vi har valt att dela upp de olika momenten i starkt och svagt friluftsliv. ”Starkt friluftsliv” 

inkluderar de moment som troligtvis genomförs på ett sätt som överensstämmer med 

Friluftsgruppens definition av friluftsliv. ”Svagt friluftsliv” inkluderar de moment som lämnar ett 

större utrymme för andra avsikter med aktiviteten än vad som är Friluftsgruppens definition. Den 

här uppdelningen av starkt och svagt friluftsliv har vi själva tagit fram. 

1.4 Forskningsläge     

För att kunna sätta in resultaten i ett större sammanhang kommer följande forskningsområden att 

belysas. Friluftsliv i skolan, där vi presenterar vilket friluftsliv som genomförs i den svenska skolan. 

Tidigare erfarenheter styr friluftsvannorna, där vi försöker förklara vad som kan hjälpa fram ett 

friluftsintresse senare i livet. 

1.4.1 Friluftsliv i skolan   

Al-Abdi genomförde 1984 och 1990 två undersökningar om friluftslivet på gymnasiet, en 

undersökning i storstad och en på mindre orter. I båda undersökningarna framkom att elever, lärare 

och personal hade en positiv inställning till målen med friluftslivsundervisningen: naturupplevelsen, 

social samvaro, förståelse och kunskap om natur och miljö. De tyckte dock inte att innehållet på 

friluftsdagarna motsvarade målen utan var utformade mer som idrottsdagar. Brist på pengar samt 

kunskap hos lärare och övrig personal ansågs vara ett stort hinder. Tidsbrist och kommunala 

transporter upplevdes också som hinder och en orsak till stress.19    

1999 lämnade Friluftsgruppen en rapport på uppdrag av regeringskansliet, där de bland annat 

undersökte hur det förhöll sig med friluftslivet i skolan. Rapporten presenterar en splittrad bild av 

hur friluftsverksamheten i skolan genomfördes. Styrdokumenten från 1994 har gett nya möjligheter, 

dock verkar det finnas vissa svårigheter i sättet att tänka kring dessa vilket gör att möjligheterna inte 

utnyttjas. Rapporten uppmärksammar också att en viktig resurs i form av olika friluftsorganisationer 

 
18 Nationalencyklopedin <kundcenter@ne.se> Urbanisering, 2008 <http://www.ne.se/artikel/336496> (Acc. 2009-01-
09). 
19 Abdul-Muttalib Al-Abdi, Friluftsverksamheten i gymnasieskolan: En sammanfattning ur två undersökningar: 
Forskningsresultat i sammandrag (Stockholm: Svenska kommunförbundet, 1992), s. 20-21, 31.   

mailto:kundcenter@ne.se
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förefaller outnyttjad. Några exempel på nytänkande kan man ändå finna bland de då ca 130 I Ur och 

Skur förskolor och skolor som arbetar med Friluftsfrämjandet som bas i sin verksamhet.20    

I en uppföljande rapport från Skolverket 2002, fastslog man att friluftsdagarna har ett mycket 

varierat innehåll, men att friluftsliv är den vanligaste aktiviteten med naturvistelser, kanotfärder och 

att ”gå på tur”. Friidrott, vinteraktiviteter, skidor, skridsko och orientering är andra vanliga 

aktiviteter. Friluftsverksamheten förekommer oftast i form av friluftsdagar.21    

Backman genomförde 2004 en studie om friluftsliv i skolan. Här framkom att idrottslärarna ägnar 

ca nio procent av tiden för ämnet idrott och hälsa åt friluftsliv samt orientering. En stor del av den 

här tiden lades på orientering medan friluftsliv, enligt Friluftsgruppens definition, var mycket 

ovanligt. Skolorna hade allt från 0-10 friluftsdagar per läsår, med ett genomsnitt på 4,25 

friluftsdagar per läsår. De vanligaste aktiviteterna på friluftsdagarna var orientering, skridsko och 

slalom, medan de mest ovanliga var friluftsteknik, paddla och åka långfärdsskridsko. Ungefär en 

tredjedel av friluftsdagarna ägnades åt friluftsliv medan de återstående två tredjedelarna bedrevs i 

form av idrottsdagar. Vidare verkade inte lärarnas utbildning, närhet till skogsområden eller 

kännedom om styrdokumenten ha någon betydelse för undervisningen i friluftsliv.22    

2007 publicerade Riksidrottsförbundet en studie av idrotten i skolan. Enligt studien så hade fem 

procent av grundskolorna inga friluftsdagar, därefter hade övriga skolor 1-12 dagar per läsår. De 

vanligaste aktiviteterna under friluftsdagarna var friluftsliv följt av friidrott, skridsko, skidåkning, 

orientering och bollspel med flera. Friluftsdagarna leddes till 81 procent i samverkan mellan 

idrottslärare och annan lärare på skolan. 80 procent av grundskolorna hade nära eller ganska nära, 

mindre än två kilometer till naturområden och miljöer för friluftsaktivitet. Orsaker som angavs till 

varför det var svårt att genomföra framförallt vinteridrotter, simning och friluftsliv var lokal- och 

anläggningsbrist, ekonomi, avstånd och kommunikationer och tidsbrist. Därefter nämndes också 

väder, organisation och schema, brist på kunskap och kompetens, följt av ”annat” i form av t.ex. 

bristande vilja från skolledningen.23    

Helhetsbilden av friluftslivet i skolan som presenteras här går till viss del ihop. Mängden 

friluftsdagar och hindrande faktorer tycks överensstämma relativt väl, men bilden av 

friluftsundervisningens innehåll går isär. Riksidrottsförbundets studie från 2007 och Skolverkets 
 

20 Friluftsgruppen, s. 128-129.  
21 Charli Eriksson, Kjell Gustavsson, Therese Johansson, Jan Mustell, Mikael Quennerstedt, Karin Rudsberg, Marie 
Sundberg, Lena Svensson, Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor: en utvärdering av läget hösten 2002 
(Stockholm: Örebro universitet på uppdrag av Skolverket, 2003), s. 21.  
22 Erik Backman, ”Friluftsliv i grundskolan”, i Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Håkan 
Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 182-185. 
23 Owe Stråhlman, Sten Eriksson, Idrott och rörelse i skolan: – en studie av idrotten i skolan 2007 (Stockholm: 
Riksidrottsförbundet, 2007), s. 28-31.  
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rapport från 2002 visar att innehållet består av friluftsliv, medan Friluftsgruppens rapport från 1999 

och Backmans studie från 2004 hävdar att det i stor utsträckning är idrott som genomförs inom 

friluftslivet. Om detta beror på verkliga skillnader mellan olika skolor och lärare är svårt att säga. 

En möjlig förklaring till de olika resultaten i fråga om innehåll, kan ligga i olika definitioner av 

begreppet friluftsliv. Uppfattningen om vad begreppet friluftsliv kan innebära skiftar även när olika 

idrottslärare tillfrågas, därför är det något av en utgångspunkt i genomförandet av den här studien.    

1.4.2 Tidigare erfarenheter styr friluftsvanorna   

Eklund och Wikström, tidigare studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), skrev ett 

examensarbete 2006, om friluftsliv i tidig ålder genererade till ett bibehållet intresse som vuxen. 

Personerna de hade studerat var tidigare elever på skolan I Ur och Skur på Lidingö och var nu 

mellan 20-24 år gamla. De intervjuade var alla uppväxta på Lidingö med natur inom 

promenadavstånd. De hade även tillgång till fritidshus som de spenderade tid i under sin uppväxt 

och som låg nära natur. De intervjuade hade föräldrar som var intresserade av friluftsliv, vilket 

genererade i att barnen började gå på skolan I Ur och Skur. Idag har de fortfarande ett 

friluftsintresse och vill ha närhet till natur. De tror att deras intresse för friluftsliv beror på 

föräldrarnas intresse för natur, samt att skolan I Ur och Skur påverkade deras friluftsintresse stort. 

Andra faktorer som spelar in på deras positivitet till friluftsliv är vänner med liknande intressen, 

närhet till natur, ägande av hund, tillgång till tv/dator, tid till aktiviteter samt att bli tonåring.24    

Den sociala grupptillhörigheten tycks även spela en avgörande roll. Engström har undersökt 

motionsvanor över tid, från 15-41 år, och har kommit fram till att idrottslig verksamhet i unga år 

inte har något samband med motionsvanor i medelåldern. I medelåldern är det andra 

motionsaktiviteter som erbjuds, till exempel i form av rekreation och friluftsaktiviteter. Senare i 

livet krävs alltså andra förhållningssätt, kunskaper och färdigheter för att vara aktiv än vad som var 

fallet för den som var idrottsligt aktiv under uppväxtåren. Friluftsaktiviteter är vanligare bland 

människor i högre sociala grupper än i arbetarklass. Det betyder att många arbetarklassbarn inte 

kommer att komma i kontakt med natur och friluftsliv som barn, vilket leder till att de har mindre 

möjlighet att bedriva friluftsaktiviteter som vuxen. Både den sociala grupptillhörigheten i dagsläget 

och den sociala tillhörigheten under uppväxten påverkar de senare intressena. Därför är det viktigt 

 
24 Heidi Eklund, Johanna Wikström, Kan friluftsliv i tidig ålder leda till ett bibehållet intresse som vuxen? -en studie av 
tidigare elever vid en I Ur och Skur förskola på Lidingö, Examensarbete 10 p vid hälsopedagogutbildningen 2003-2006 
på Idrottshögskolan i Stockholm, 2006:37 (Stockholm: Idrottshögskolan, 2006), s. 15-23, 27-35.   
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att skolan förmedlar grundläggande kunskaper och färdigheter för skilda motionsformer och 

friluftsaktiviteter så att alla har de här möjligheterna med sig senare i livet.25     

En viss socialgrupptillhörighet behöver inte nödvändigtvis vara avgörande för friluftsintresset. 

Backman har undersökt vad idrottslärarutbildare i friluftsliv anser om studenternas erfarenhet av 

friluftsliv. Lärarutbildarna anser att många studenter har stor erfarenhet av idrott men mindre 

erfarenhet av friluftsliv. De upplever vidare att det är svårt att påverka studenterna under 

utbildningstiden och menar att deras tidigare erfarenheter har större betydelse för vad som senare 

kommer till uttryck i skolan. Studenternas brist på intresse för friluftsliv kan inte härledas till deras 

sociala bakgrund eftersom en stor del av studenterna kommer från familjer med relativt hög 

utbildningsnivå.26   

1.4.3 Sammanfattning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis visar forskningsläget att egna erfarenheter underlättar för utövande av 

friluftsliv. Vidare kan en hög social grupptillhörighet också underlätta, medan en 

arbetarklasstillhörighet kan göra det svårare för en människas att välja friluftsliv som 

fritidssysselsättning. Eftersom alla barn går i skolan, har skolan en unik möjlighet att ge alla 

erfarenhet av friluftsliv och en väg till bättre hälsa senare i livet. 

Barn och ungdomar tillbringar mycket av sin vakna tid i skolan, samtidigt har många av dem inte 

föräldrar som förmedlar ett natur- och friluftsintresse eftersom föräldrarna själva inte har den 

erfarenheten med sig. Friluftsliv är en god motionsform genom hela livet men framförallt för den 

som känner att hon eller han kan. Skolan har en unik möjlighet att ge alla erfarenhet av natur och 

friluftsliv under det skede i livet då människan är som mest mottaglig och påverkbar, det råder dock 

delade meningar om detta sker. Vi ämnar titta närmare på det samtidigt som vi försöker ta hänsyn 

till definitionsproblemet med begreppet friluftsliv. Något som vi har saknat i andra studier är att de 

inte har tagit hänsyn till vad syftet har varit med friluftslivet, vilket vi försöker få med. En ny 

infallsvinkel med vår studie är att undersöka om idrottslärarens uppfattning av begreppet 

friluftsliv har samband med genomförande av friluftsliv i skolan.  

 

 

 
25 Lars-Magnus Engström, ”Motion som fritidskultur”, i Pedagogiska perspektiv på idrott, red. Lars-Magnus Engström 
och Karin Redelius, 2. uppl. (Stockholm: HLS, 2005), s. 146-147.  
26 Erik Backman, Teaching and learning friluftsliv in Physical Education Teacher Education (Stockholm: Stockholm 
Institute of Education, 2007), s. 48-50.  
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka idrottslärares uppfattning av friluftslivsbegreppet och eventuella samband 

med det friluftsliv som genomförs i grundskolan år 6-9.  

1. Vad är idrottslärarnas uppfattning av begreppet friluftsliv i förhållande till Friluftsgruppens 

definition av friluftsliv?    

2. Vilken typ av friluftsliv genomförs av idrottslärarna under lektionstid och på friluftsdagarna 

i år 6-9? 

3. Hur ser de eventuella sambanden ut mellan vilken typ av friluftsliv som bedrivs och 

inställning hos läraren samt andra förutsättningar i arbetssituationen? 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 

Vid analysen utgår vi från ett kultursociologiskt perspektiv och tar hjälp av den franske sociologen 

Bourdieu. Han har genom ett omfattande vetenskapligt arbete utvecklat en begreppsapparat som 

förklarar ett samhälles sociala strukturer och hur de strukturerna samverkar med individen. Nedan 

försöker vi förklara innebörden av begreppen kapital, fält, habitus och smak och hur dessa kan vara 

till hjälp för att förstå våra resultat.   

1.6.1 Kapital 

Kapital är det värde, av symbolisk eller ekonomisk karaktär, som olika individer och institutioner är 

i besittning av. Bourdieu intresserar sig främst för det symboliska kapitalet, ”symboliskt kapital är 

det som av sociala grupper igenkänns som värdefullt och tillerkänns värde”.27 Som exempelvis 

heder, anseende, prestige eller social status, alltså det som gör att en individ eller institutionen är 

betrodd och respekterad. Kulturellt kapital, vilket är en form av symboliskt kapital, är enligt 

Bourdieu det viktigaste kapitalet i dagens samhälle. Kulturellt kapital kan förklaras som förmågan 

att uttrycka sig i tal och skrift, förståelse för till exempel konst och litteratur samt utbildning och 

examina. Det kulturella kapitalet gäller för samhället som helhet medan annat symboliskt kapital 

kan vara gångbart inom den egna bekantskapskretsen, som till exempel kunskap om det lokala 

fotbollslaget. Det finns också socialt kapital som utgörs av kontakter, vänner och släkt, samt 

ekonomiskt kapital i form av rent ekonomiska tillgångar.28 

 

 
27 Donald Broady, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, 
(diss. Stockholm: HLS Förlag, 1990), s. 171. 
28 Ibid., s. 171-173, 179. 
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1.6.2 Fält 

Den sociala världen är uppbyggd av olika fält. De här fälten kan förklaras som sociala sammanhang 

där individer och institutioner strider om gemensamma värden, alltså samma typ av kapital. 

Bourdieu kallar dessa individer och institutioner för agenter, vilka kan ta eller få sig tilldelade 

positioner av olika värde inom fältet. En agents position bestäms av dennes kapital i förhållande till 

andra agenters kapital. Vilken typ av kapital agenten har och i vilken mängd, är avgörande. Den 

som har en framstående position inom sitt fält har också tolkningsföreträde och makt angående 

vilka regler som ska gälla. Exempel på fält skulle kunna vara det akademiska fältet, det litterära 

fältet och det politiska fältet. Ett större fält kan också innehålla flera mindre fält. Exempelvis kan 

fotboll, längdskidor och friidrott ses som mindre fält inom det större idrottsfältet. Man skulle kunna 

säga att ett fält utmärks av sin egen logik, en logik som uppstår i förhållandena mellan de olika 

agenternas positioner inom fältet.29 

1.6.3 Habitus 

”Med habitus avser Bourdieu system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 

orientera sig i den sociala världen. Dessa system av dispositioner är resultatet av sociala 

erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ristats in i människors kroppar och 

sinnen.”30 Varje individ kommer att växa upp i en social värld som är strukturerad i en mängd olika 

fält. Individen kommer först och främst att komma i kontakt med de fält som den egna familjen är 

involverad i och göra egna erfarenheter inom de fälten. Här anpassar sig barnet till det sociala 

sammanhanget genom att lära sig på ett omedvetet plan hur omgivningen ska bemötas, vilka kapital 

som värderas positivt, hur man rör sig, talar, klär sig, vad och hur man äter, val av partner och 

fritidssysselsättningar. Individen utvecklar en känsla för vad som är rätt och rimligt i en social 

situation, samt vad som upplevs som möjligt och passande. En individs habitus, som har 

konstruerats framförallt under uppväxten, bestämmer sedan hur individen handlar, tänker, uppfattar 

och värderar i en mängd olika situationer. En individs habitus, kan i mötet med den sociala 

omvärlden tillskrivas ett visst värde som positionerar människor i förhållande till varandra, vilket 

också är en del av individens habitus.31  

 

 

 
 29Donald Broady, s. 270-274. 
30 Ibid., s. 228. 
31 Ibid., s. 228-134, 276-277. 
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1.6.4 Smak 

När en individ uttrycker en smak för något, vad denne gillar eller inte gillar, ger individen uttryck 

för vilket kapital denne anser är värdefullt. Man skulle kunna säga att smaken blir en indikator på 

livsstil och att livsstil är habitus i praktiken. Exempelvis genom vilka kläder som är ”rätt”, vilket 

beteende som känns naturligt och vilka fritidssysselsättningar som är tilltalande och roliga. Att 

utveckla smak för något kan en individ göra när som helst i livet, men smaken kommer alltid att 

utgå från det habitus som individen har med sig från uppväxtåren. Bourdieu beskriver också den 

legitimerade smaken, alltså vilken smak som anses vara ”god smak” och kan vara representativ för 

en klass- eller grupptillhörighet. Vissa människor behöver inte anstränga sig för att ha den 

legitimerade smaken och stilen, utan det kommer väldigt naturligt. En individ som försöker visa 

tecken på den rätta smaken men som inte har någon grund för den smaken i sitt habitus kommer att 

upplevas som tillgjord och onaturlig i sina försök.32 

De olika begreppen är beroende av varandra för att förklara de sociala strukturerna och därför 

kommer alla begreppen att vara inkluderade vid analysen av våra resultat. Habitus och smak är de 

begrepp som kommer att användas mest. Idrottslärarens val av moment inom friluftsliv samt 

uppfattning av begreppet borde kunna ses som ett uttryck för lärarens smak och habitus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Pierre Bourdieu, Distinction: a social critique of the judgement of taste (London: Routledge, 1994), s. 56-57, 174-
175.  
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2 Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av en internetbaserad enkät som besvarades av idrottslärare från olika delar 

av Sverige. Vi använde oss av enkäter då vi ville nå ut till ett stort geografiskt område samt ett 

större antal idrottslärare för att kunna dra generella slutsatser. Nackdelar med enkät som metod i 

den här undersökningen är risken för missuppfattningar, det finns inte heller någon möjlighet till 

följdfrågor eller mer komplexa frågor. Tidigare liknande studier har gjorts kvalitativt genom 

framförallt intervjuer. Därför var vi intresserade av en mer kvantitativ bild som täcker in hela 

Sverige, därför valet av enkät som metod.  

2.2 Urval 

På Skolverkets hemsida finns det kontaktuppgifter till Sveriges 4951 grundskolor fördelat på 21 län. 

Vi har slumpat fram tio skolor per län, vilket ger 210 idrottslärare till vår studie. I de fall som 

skolan inte hade årskurserna sex till nio slumpade vi fram en ny skola för det aktuella länet. Urvalet 

fokuserades på en geografisk spridning i landet och utgick inte från antalet skolor i varje län vilket 

skulle ha gett flera svar från län med många skolor och en större befolkning.  

Av de 100 idrottslärare som svarade på enkäten var 65 procent män och 35 procent var kvinnor. 59 

procent arbetade i stad samt 41 procent på landsbygd. 87 procent av idrottslärarna var utbildade och 

13 procent hade inte någon idrottslärarutbildning. Genomsnittsåldern låg på 42 år med den yngsta 

på 19 år och den äldsta på 66 år. Antal arbetade år som idrottslärare låg i snitt på 13,5 år med ett år 

som minst och 40 år som mest. Det ungefärliga antalet elever på skolan låg i snitt på 350 elever med 

som minst 50 elever och som mest 900 elever. 

2.1.1 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till idrottslärares friluftsundervisning inom idrott och hälsa samt under 

friluftsdagarna. Vi har därför inte tittat på någon ämnesintegrering mellan friluftsliv och andra 

ämnen än idrott och hälsa, eftersom det är idrottslärarna som tillfrågas. Idrottslärarna ombads 

besvara enkäten utifrån hur de undervisade i friluftsliv i årskurs 6-9. Anledningen till att vi valde att 

avgränsa oss till år 6-9, var att eleverna är kapabla att delta i allt som har med friluftsliv att göra och 

kan därför inte begränsa idrottslärarens val av friluftsliv. Att ta med hela grundskolan hade blivit för 

stort då en lärare som undervisar i F-3 kanske jobbar med friluftsliv på annat sätt, till exempel med 

en annan form av progression i åtanke än en lärare i år 6-9 och det hade varit för omfattande för 

undersökningen.  
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2.1.2 Enkätens utformning 

I enkätens första fråga vill vi veta respondentens e-postadress. Detta för att vi ska ha möjlighet att 

avgöra vilka som har besvarat enkäten så att vi inte skickar påminnelser till enskilda individer i 

onödan. E-postadressen tas sedan bort och inkluderas inte i databearbetningen.  

De numrerade, första sex frågorna i enkäten är rena bakgrundsfrågor och vi har lagt dem först som 

en enkel inledning samt för att många enkäter är uppbyggda på liknande sätt och det är därför lätt 

att känna igen dess formalia. Här frågar vi respondenten om hur skolan ligger geografiskt, elevantal 

på skolan, ålder, kön, antal år som idrottslärare och om utbildning.  

I fråga sju; Hur många timmar ägnas åt följande moment inom friluftsliv? Här får respondenten 

ange timantal för 19 olika moment33 samt ange ytterligare moment om denne så önskar. Momenten 

som omnämns är en sammanfattning av ett flertal liknande moment. Som exempel nämner vi 

"längdskidåkning", där tanken är att längdskidor i spår, turskidor och så vidare går in under samma 

moment. Frågan är tänkt att ta reda på vilka moment som genomförs av idrottsläraren inom 

friluftsliv. Litteratur, tidigare studier som vi tagit upp i bakgrund och forskningsläge och egna 

erfarenheter ligger till grund för valet av moment. 

I fråga åtta och nio frågar vi efter hur många timmar friluftsliv en klass i genomsnitt får på ett läsår, 

under friluftsdagarna samt inom idrott och hälsa.  

Respondenten får i fråga tio ta ställning till vad denne anser ingår i begreppet friluftsliv. Här 

används en femgradig skala med ytteralternativen: ”ingår inte” och ”ingår helt”, där respondenten 

får ta ställning till 14 påståenden34 samt ange ytterligare påstående om denne så önskar. Dessa 

påståenden är tagna från Friluftsgruppens arbete och vad de anser kan vara syftet med friluftsliv.  

Detta innebär i förlängningen att fråga tio bygger på Friluftsgruppens definition av friluftsliv: 

”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse 

utan krav på prestation eller tävling.”35 Frågan är tänkt att ge en fingervisning om idrottslärarens 

uppfattning av begreppet friluftsliv i förhållande till Friluftsgruppens definition. 

Vi lade även till ytterligare tre påståenden. ”Att få vistas utomhus”, eftersom detta står med i 

definitionen. ”Att få tävla”, som en motsats till friluftsliv eftersom det också står med i definitionen. 
 

33 De 19 momenten är följande: cykla, dansa, fiske/bär/svamp, gå på tur med övernattning, klättra, laga mat på spritkök 
eller över öppen eld, lagbollspel, långfärdsskridsko, längdskidor, löpning, orientering, paddla, rida, simma, skridsko, 
slalom/snowboard, vandra i naturen, vistelse i naturen och övernattning i tält/vindskydd. 
34 De 14 påståendena särföljande: att bibehålla eller få bättre livskvalitet, att bibehålla eller få bättre hälsa, att utveckla 
fullgod teknik i praktiska moment, att få miljöombyte, att få naturupplevelse, att umgås med andra, att få vara ensam, 
att få vistas utomhus, att få tävla, att bibelhålla eller få bättre fysisk prestationsförmåga, att få leka, att få avkoppling, att 
få utmaningar och äventyr, att förflytta sig. 
35 Friluftsgruppen, s. 9. 
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”Att utveckla fullgod teknik i praktiska moment”, som en motsats till friluftsliv för att försöka 

komma åt: ”[…]utan krav på prestation[…]” som är en del av definitionen. Vad vi vill nå med det 

tredje påståendet, är att undersöka om idrottsläraren utövar friluftslivet med fokus på krav och 

prestation i exempelvis teknik och färdighet. 

I fråga elva presenterar vi olika faktorer som kan påverka genomförandet av friluftsliv i skolan, till 

exempel olika förhållanden hos idrottsläraren själv eller i dennes arbetssituation och omgivning. 

Även här används en femgradig skala med ytteralternativen: ”påverkar negativt” och ”påverkar 

positivt”, där respondenten får ta ställning till 13 faktorer36 samt ange ytterligare faktorer om denne 

så önskar. Dessa faktorer är tagna från tidigare studier och återfinns i bakgrund och forskningsläge. 

Vi hoppas att de ska ge en bra bild av sambandet mellan idrottslärarens uppfattning av 

friluftslivsbegreppet och belysa vad som är viktigt för genomförandet av friluftsliv i skolan.  

I slutet av enkäten ligger en fritextfråga, ”övriga synpunkter och upplysningar”, där respondenten 

hade möjlighet att lämna synpunkter. 

2.3 Procedur 

När vi började med uppsatsen valde vi att undersöka idrottslärarens uppfattning av friluftsbegreppet 

och om den har ett samband med den friluftsundervisning som genomförs i grundskolan år 6-9. Då 

vi valde metod för att få fram resultaten bestämde vi oss för en kvantitativ metod, internetbaserade 

enkäter. Frågeställningarna diskuterades fram och tillbaka mellan oss och några av lärarna på GIH. 

Första pilotstudien visade i ett tidigt skede att vi behövde avgränsa syfte och frågeställningar 

då ämnet kändes för omfattande. Vi tog i flera omgångar med oss enkäten till några av 

friluftslärarna på GIH. Med tanke på kommande databearbetning så träffade vi två lärare, varav en 

hjälpte oss med att förklara hur vi skulle gå till väga för att lägga upp enkäten på internet och den 

andra för att försöka anpassa enkäten till databearbetningsprogrammet SPSS. Vi gick även 

igenom enkäten med vår seminariehandledare.  

I den andra pilotstudien fick tio lärare besvara frågeformuläret över internet. I slutet 

av frågeformuläret fanns en fritextfråga där vi efterfrågade lärarnas synpunkter på frågeformuläret. 

De tillfrågade idrottslärarna är verksamma lärare som vi känner. Vi har därför haft god möjlighet att 

få svar på de frågor vi ställt till dem. Vidare tillfrågades ett par lärarstudenter som tidigare jobbat 

som idrottslärare samt några av friluftslärarna på GIH som tidigare arbetat i ungdomsskolan. Om 

                                                 
36 De 13 faktorerna är följande: ekonomi, vilja hos skolledning, tid, kunskap och erfarenhet hos dina kollegor, kunskap 
och erfarenhet hos dig, vilja hos dig, vilja hos kollegor, vilja hos elever, avstånd och kommunikationer, väder, 
organisation och schema, styrdokument och kursplan, kunskap om säkerhet. 
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det var någonting som var otydligt i lärarnas svar hade vi också möjlighet att ta kontakt med dem 

via telefon. Vi genomförde en del ändringar av frågeformuläret efter den andra pilotstudiens 

genomförande.  

När vi slumpade fram tio skolor från de 21 länen använde vi oss av en funktion i Microsoft Office 

Excel 2003. Där angav vi antalet skolor som fanns i respektive län för att sedan slumpa fram tio 

skolor för varje län. Genom Skolverkets hemsida tog vi sedan fram de utvalda skolornas 

kontaktuppgifter. Därefter ringde vi upp alla skolorna för att få tag i en idrottslärares e-postadress 

samt för att höra så att skolan hade år sex till nio. I de fall grundskolor inte hade år sex till nio, så 

gjorde vi en ny slumpning och kontaktat en annan skola. 

Vid telefonsamtalen presenterade vi oss som studenter från GIH, vi talade om att vi skrev ett 

examensarbete och att det var anledningen till att vi behövde mailadresser till skolans idrottslärare. 

Eftersom alla skolorna inte har de aktuella årskurserna och alla inte svarade, krävdes det ca 600-700 

telefonsamtal innan vi hade våra 210 e-postadresser.  

Därefter mailade vi ut ett följebrev som också innehöll en länk till enkäten. Vi skickade till 25 

idrottslärare per mail för att undvika spärr för massutskick, en funktion som kan finnas i skolans 

mailprogram. Vi skickade ut enkäten till ungefär hälften av idrottslärarna först och till de resterande 

några dagar senare. Genom att idrottsläraren fick ange sin e-postadress i början av enkäten kunde vi 

sedan bocka av vilka som svarat eller inte och därefter skicka påminnelse efter en vecka. E-

postadresserna raderades sedan och inkluderades inte i databearbetningen.  

16 mailadresser var felaktiga och returnerades, vilket lämnade oss med 194 idrottslärare som hade 

möjlighet att besvara enkäten. Vi hade fortfarande en geografisk fördelning mellan länen med 8-10 

idrottslärare per län. 

Vi väntade lite mer än en vecka innan vi skickade den först påminnelsen. Detta för att vi ville ge 

respondenterna tid att svara samt att nästa utskick skulle ligga på en annan veckodag. Möjligheten 

fanns ju att till exempel fredag förmiddag inte passar så bra för alla. Efter ungefär ytterligare en 

vecka visade det sig att vi endast hade fått in 35 procent av svaren och bestämde oss för att byta 

taktik. Vi frångick formalia för vårt följebrev och påminnelsebrev som vi hade hämtat ur boken: 

Enkäten i praktiken37 och formulerade ett mer personligt påminnelsebrev där vi helt enkelt 

förklarade vår situation med för få inkomna svar. Det resulterade i några fler svar och totalt 

hamnade vi på 52 procent, vilket är lika med 100 besvarade enkäter. 

 
                                                 
37 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 39-47. 
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2.3.1 Databearbetning 

Databearbetningen är genomförd i statistikprogrammet SPSS. För beskrivningen av urvalsgruppen 

presenterar vi en procentuell uppdelning av kön, utbildning och geografiskt läge i form av stad och 

landsbygd. Vidare tar vi fram beskrivande siffror för idrottslärarnas ålder, antal år inom yrket och 

elevantal på skolan i form av median, percentiler, maxvärde och minvärde. Urvalsgruppens storlek 

presenteras också.  

I frågeställning ett, presenterar vi den procentuella överensstämmelsen hos idrottslärarna i ett 

histogram. I frågeställning två, presenterar vi först antal idrottslärare som använder de olika 

momenten i ett stolpdiagram, för att sedan även kategorisera momenten som antingen svagt eller 

starkt friluftsliv. Den uppdelningen presenteras sedan med hjälp av histogram, där andelen starkt 

eller svagt friluftsliv som idrottslärarna genomför visas i procent av deras totala mängd friluftsliv.  

Uppdelningen av de olika momenten eller aktiviteterna är följande. Svagt friluftsliv: dans, 

lagbollspel, simma, skridskor, klättra, cykla, löpning, orientera, rida och slalom/snowboard. Starkt 

friluftsliv: laga mat över öppen eld eller spritkök, långfärdsskridskor, längdskidor, paddla, 

fiske/bär/svamp, gå på tur, vandra i naturen, vistas i naturen och övernatta i tält/vindskydd. 

Uppdelningen i starkt respektive svagt friluftsliv gjordes med litteraturen samt egna erfarenheter 

som grund och är inte absolut. Meningen är att utröna vilken typ av friluftsliv som genomförs och 

för det behövs en uppdelning, men det finns ingen som kan hävda att till exempel klättring eller 

löpning inte kan vara friluftsliv eftersom det avgörs hos utövaren själv och dennes avsikter med 

aktiviteten. Vi har ändå försökt dela upp de olika momenten i två grupper. En grupp kallad ”starkt 

friluftsliv” som samlar de moment som troligtvis genomförs på ett sätt som överensstämmer med 

Friluftsgruppens definition av friluftsliv. En andra grupp kallad ”svagt friluftsliv” som samlar de 

moment som lämnar ett större utrymme för andra avsikter med aktiviteten än vad som är 

Friluftsgruppens definition. 

I frågeställning tre används uträkningen av det starka och svaga friluftslivet som utgångspunkt för 

att undersöka dess samband med andra faktorer. Vi räknar ut pearsons korrelationskoefficient, även 

kallad produktmomentkorrelationskoefficient, för varje faktor för sig i relation till starkt friluftsliv. 

Korrelation är ett begrepp inom statistik som anger styrkan och riktningen av ett samband mellan 

två variabler. Därefter utför vi även en multiple linjär regressionsanalys för att se faktorernas 

flerdimensionella samband med starkt friluftsliv. Pearsons korrelationskoefficient tillsammans med 

signifikansen, presenteras i en tabell. Från regressionsanalysen presenterar vi bara de faktorer som 

visar på ett signifikant samband och detta görs i den löpande texten i resultatdelen.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stokastisk_variabel
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2.4 Tillförlitlighet 

Vi är båda intresserade av friluftsliv och har därför valt att skriva om ämnet. Vår 

positiva förförståelse till friluftsliv kan påverka konstruktionen av enkäten samt hur vi tolkar de svar 

vi får in. 

2.4.1 Validitet 

Efter att ha läst in oss på aktuell litteratur konstruerade vi enkäten som vi sedan tog med i flera 

omgångar till några av friluftslärarna på GIH för synpunkter vilket stärker enkätens 

innehållsvaliditet.  Att vi även använder oss av öppna svarsalternativ kan också göra validiteten lite 

starkare i och med att vi får indikationer på hur väl vi har täckt av de eventuella svarsalternativen. 

Vi har även valt att ha med ett mittenalternativ på frågorna för att idrottslärarna ska ha möjlighet att 

svara så nära sanningen som möjligt och inte tvingas ta ställning för ett alternativ som kanske inte 

riktigt stämmer, vilket stärker validiteten. När vi väljer att avgränsa oss till idrottslärarens friluftsliv 

får vi inte en fullständig helhetsbild av friluftslivet i skolan eftersom friluftsliv även kan bedrivas 

inom andra ämnen, dock är idrottsläraren oftast delansvarig när det kommer till friluftsliv och 

därför anser vi inte att det påverkar validiteten allt för mycket. 

Med vår uppdelning av starkt och svagt friluftsliv påverkas validiteten negativt eftersom 

uppdelningen av aktiviteter inte behöver säga något om syftet med friluftslivet. Lärarens syfte 

behöver å sin sida, inte heller säga något om elevernas inställning till aktiviteten.  

Det externa bortfallet är stort vilket påverkar validiteten negativt. 94 av de 194 idrottslärarna valde 

att inte besvara enkäten, vilket ger ett 48 procentigt bortfall. Vi skickade ut ett mail till samtliga i 

bortfallsgruppen eftersom vi inte hade möjlighet att kontakta dem via telefon. Där bad vi dem tala 

om varför de inte besvarat enkäten, samt vilka aktiviteter de brukar bedriva under friluftslivet i 

skolan. Största orsaken till uteblivna svar visade sig vara tidsbrist.  

Vi kan fortfarande inte säga någonting om gruppen som inte valde att svara alls, totalt 73 

idrottslärare. Tidsbrist kan dock vara en orsak eftersom den orsaken var väldigt dominant bland de 

21 som svarade på bortfallsmailet. Bland de 21 förekom vidare en stor blandning av aktiviteter, vi 

kan alltså inte säga att gruppen som helhet genomför ett mer natur- och upplevelseinriktat friluftsliv 

eller inte, men att båda sidor förekommer. Kanske gäller det även för de återstående 78 procenten 

av bortfallet. 
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2.4.2 Reliabilitet 

Vi har använt oss av test-retestmetoden för att avgöra enkätens reliabilitet. Det innebär att vi 

slumpar fram ett antal idrottslärare bland de som redan har besvarat enkäten och låter dem besvara 

enkäten igen två veckor efter det första svarstillfället. Förhoppningsvis skiljer sig inte deras svar åt 

från föregående svarstillfälle och enkäten har hög reliabilitet. Vi får fram ett kappavärde och ett 

procentvärde som visar hur hög överrensstämmelsen är mellan de två testtillfällena. Kappavärdet tar 

även med slumpen i beräkningen vilket är bra, men eftersom en extremt sned svarsfördelning kan 

påverka kappavärdet så inkluderar vi även den procentuella överensstämmelsen vid värderingen av 

frågorna.  

De första sex frågorna i enkäten har högsta möjliga reliabilitet, med ett kappavärde på 1,0 och en 

överensstämmelse på 100 procent. 

Fråga sju; ”hur många timmar ägnas åt följande moment inom friluftsliv?”, visade sig ha väldigt 

lågt kappavärde vilket ledde till att vi ändrade vår användning av frågan. Istället intresserade vi oss 

för vilka moment varje lärare använde eller inte använde inom friluftsliv. Då visade sig frågan ha 

0,86 i kappavärde och 93 procent i överensstämmelse, vilket är väldigt bra. 

Fråga åtta; ”hur många timmar friluftsliv får en klass i genomsnitt på ett läsår, under 

friluftsdagarna?” och fråga nio; ”hur många timmar friluftsliv får en klass i genomsnitt på ett läsår, 

inom idrott och hälsa?”, hade endast 20, respektive 40 procents överensstämmelse. Detta gjorde att 

vi uteslöt frågorna helt från resultatet. 

Fråga tio; ”vad anser du ingår i begreppet friluftsliv?” och fråga elva; ”hur påverkar följande 

faktorer din undervisning av friluftsliv i skolan?”, hade över lag låga kappavärden. Eftersom vi 

gjorde den här utvärderingen av enkäten efter att vi fått in resultaten fanns det inte mycket vi kunde 

göra och valde att använda svaren i vilket fall. Vi försöker att tydligt redogöra för den låga 

reliabiliteten på dessa två frågor och vad den medför, både i resultat och i diskussion.  

Fråga elva är central i besvarandet av frågeställning tre, där vi undersöker eventuella samband 

mellan starkt friluftsliv och faktorerna som efterfrågas i fråga elva. I beräkningar gjorda på enskilda 

faktorer och starkt friluftsliv, kan vi redogöra för vilka samband som bygger på frågor med bra 

reliabilitet. I beräkningen (multiple linjär regression) som inkluderar samtliga faktorer för att se 

deras enskilda samband med starkt friluftsliv i relation till varandra, går det inte att föra ett sådant 

resonemang om reliabiliteten, eftersom att alla faktorer påverkar beräkningen. Detta gör att delar av 

resultaten på frågeställning tre blir väldigt svåra att säga något säkert om och har låg tillförlitlighet. 



3 Resultat 

Resultatdelen presenteras efter frågeställningarna och åskådliggörs med hjälp av tabeller och 

stapeldiagram. 
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Figur 1 – Hur väl idrottslärarnas uppfattning stämmer överens med Friluftsgruppens definition av 

friluftsliv 

På första frågeställningen; "Vad är idrottslärarnas uppfattning av begreppet friluftsliv i förhållande 

till Friluftsgruppens definition av friluftsliv?", fick idrottslärarna ange, på en skala från ett till fem, 

hur väl ett antal olika påståenden stämde överens med deras egen uppfattning av begreppet 

friluftsliv. Den som instämde minst med Friluftsgruppens definition instämde till 61 procent, den 

som instämde mest instämde till 96 procent. Medianen för hela gruppen låg på 80 procents 

överensstämmelse med Friluftsgruppens definition. Percentilen av 25 procent låg på 75 procent och 

percentilen av 75 på 87 procent. På grund av internt bortfall svarade endast 93 av totalt 100 stycken 

av idrottslärarna på frågan.   

Resultatet på frågeställning ett, är dock något osäkert till följd av låg reliabilitet på tio av de 14 

påståendena i enkäten. 

Andra frågeställningen: "Vilken typ av friluftsliv genomförs av idrottslärarna under lektionstid och 

på friluftsdagar i år 6-9?" Här undersöks hur många idrottslärare som använder sig av respektive 

moment i sin friluftsundervisning, samt om det är starkt respektive svagt friluftsliv som bedrivs. 
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Figur 2 – Antal idrottslärare som använde de olika momenten inom friluftsliv 

100 idrottslärare har besvarat frågorna angående vilka moment de använder inom friluftslivet i 

skolan. Det visade sig att 90-98 procent av idrottslärarna använder momenten dans, lagbollspel, 

löpning, orientering och simning som friluftsliv i skolan. Cykla, laga mat över eld eller spritkök, 

skridskor, vandra i natur samt vistelse i natur används av 65-78 procent av idrottslärarna. Mellan 

37-51 procent av idrottslärarna utövar fiske/bär/svamp, gå på tur, längdskidor samt 

slalom/snowboard. Endast 10-28 procent av idrottslärarna använder sig av klättring, 

långfärdsskridskor, paddling, ridning samt övernattning i tält/vindskydd.   

Vi grupperade de olika momenten i starkt respektive svagt friluftsliv. Där svagt friluftsliv innefattas 

av dansa, lagbollspel, simma, skridskor, klättra, cykla, löpning, orientera, rida samt 

slalom/snowboard.  Starkt friluftsliv innefattas av laga mat över öppen eld eller spritkök, 

långfärdsskridskor, längdskidor, paddla, fiske/bär/svamp, gå på tur, vandra i naturen, vistas i 

naturen och övernatta i tält/vindskydd.   
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 Figur 3 – Andel starkt friluftsliv i procent av den totala mängden friluftsliv 

Av det totala antalet moment som bedrevs inom skolans friluftsliv visade det sig att 36 procent av 

de moment idrottsläraren använde hamnade inom vår kategori för starkt friluftsliv. Fem idrottslärare 

genomförde inga moment kategoriserade som starkt friluftsliv. Den som hade mest, genomförde 61 

procent av sitt friluftsliv i form av starkt friluftsliv. Percentilen av 25 låg på 27 procent och 

percentilen av 75 på 47 procent. 
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Figur 4 – Andel svagt friluftsliv i procent av den totala mängden friluftsliv 

Det svaga friluftslivet är det starka friluftslivets raka motsats. Av det totala antalet moment som 

idrottslärarna bedrev inom skolans friluftsliv hamnade i genomsnitt 64 procent inom vår kategori 
 21
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för svagt friluftsliv. Den som hade minst genomförde 39 procent svagt friluftsliv och de som hade 

mest genomförde uteslutande, alltså 100 procent, svagt friluftsliv. Percentilen av 25 låg på 53 

procent och percentilen 75 på 73 procent. 

Tredje frågeställningen: ”Hur ser de eventuella sambanden ut mellan vilken typ av friluftsliv som 

bedrivs och inställning hos läraren samt andra förutsättningar i arbetssituationen?” undersöker 

eventuella samband mellan starkt friluftsliv och följande faktorer: uppfattning om friluftsliv i 

förhållande till Friluftsgruppens definition, ekonomi, vilja hos skolledning, tid, kunskap och 

erfarenhet hos kolleger, kunskap och erfarenhet hos läraren, vilja hos läraren, vilja hos kolleger, 

vilja hos elever, avstånd och kommunikationer, väder, organisation och schema, styrdokument och 

kursplan samt kunskap om säkerhet.  

Tabell 5 – Samband mellan olika faktorer och genomförandet av starkt friluftsliv i skolan 

  
Antal  

idrottslärare 
Pearson  

Correlation 
P‐värde (2‐tailed) 

Uppfattning om friluftsliv  93  0,148  0,157 
Ekonomi  100  0,009  0,931 
Vilja hos skolledning  100  0,308  0,002** 
Tid  99  0,179  0,077 
Kunskap och erfarenhet 
hos kolleger 

99  0,124  0,222 

Kunskap och erfarenhet 
hos läraren 

100  0,315  0,001** 

Vilja hos läraren  99  0,352  0,000** 
Vilja hos kollegor  100  0,168  0,095 
Vilja hos elever  100  0,227  0,023* 
Avstånd och 
kommunikationer 

99  0,213  0,034* 

Väder  99  ‐0,006  0,956 
Organisation och schema  100  0,299  0,003** 
Styrdokument och 
kursplan 

100  0,096  0,343 

Kunskap om säkerhet  99  0,227  0,024* 
**. Korrelationen är signifikant när p<0.01 (2-tailed). 
*. Korrelationen är signifikant när p<0.05 (2-tailed). 
 
 
Vid en beräkning på sambandet mellan starkt friluftsliv och de olika faktorerna var för sig, så fann 

vi ett antal signifikanta samband. Vilja hos skolledning (p=0,002), vilja hos läraren (p=0,000), vilja 

hos elever (p=0,023) samt avstånd och kommunikationer (p=0,034). Dessa hade alla ett signifikant 

samband och kan häröras till frågor i enkäten som hade bra reliabilitet i form av godkänt 

kappavärde. Kunskap och erfarenhet hos läraren (p=0,001), organisation och schema (p=0,003) 
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samt kunskap om säkerhet (p=0,024) visade också på signifikanta samband med starkt friluftsliv, 

frågorna i enkäten för dessa faktorer hade låga kappavärden.  

 

Vi fann inga samband för väder, som hade en enkätfråga med godkänt kappavärde. De resterande 

faktorerna i undersökningen hade alla låga kappavärden som enkätfrågor och visade inte på några 

samband: uppfattning om friluftsliv38, ekonomi, tid, kunskap och erfarenhet hos kolleger, vilja hos 

kollegor samt styrdokument och kursplan. Det visade sig alltså att uppfattningen av friluftsliv i 

förhållande till Friluftsgruppens definition av friluftsliv inte hade det samband med starkt friluftsliv. 

 

Vidare analys genomfördes där vi undersökte de flerdimensionella sambanden mellan samtliga 

faktorer mot genomförande av starkt friluftsliv med hjälp av multipel linjär regression. Antalet 

signifikanta samband minskade då till två stycken: vilja hos skolledningen (p=0,026) samt vilja hos 

läraren (p=0,004). Resterande faktorer visade inte på några samband med genomförandet av starkt 

friluftsliv i skolan. Detta resultat är dock inte helt tillförlitligt då beräkningen inkluderar uppgifter 

från frågor som visade sig ha låg reliabilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Uppfattning av friluftsliv i förhållande till Friluftsgruppens definition av friluftsliv. 
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4 Diskussion 

Syftet var att undersöka idrottslärares uppfattning av friluftslivsbegreppet och eventuella samband 

med det friluftsliv som genomförs i grundskolan år 6-9. Diskussionen är strukturerad efter 

frågeställningarna, där vi diskuterar de viktigaste resultaten med hjälp av Bourdieus 

begreppsapparat samt gör kopplingar till relevanta studier. Eftersom studien är utförd på ett 

slumpmässigt antal idrottslärare fördelade på hela landet så kan vi dra generella slutsatser.  

I frågeställning ett visade det sig att en stor del av de tillfrågade idrottslärarna hade en uppfattning 

av friluftsliv som stämde ganska väl överens med Friluftsgruppens definition av friluftsliv. I 

genomsnitt låg gruppen på en 80 procentig överensstämmelse och ingen hade en överensstämmelse 

lägre än 61 procent. Det högsta värdet låg på 96 procent, vilket ändå ger en ganska stor spridning 

inom gruppen. En stor del av idrottslärarna verkar vara ganska överens i sin uppfattning om 

friluftslivet, samtidigt som ett mindre antal av dem ändå hamnar en bra bit ifrån Friluftsgruppens 

definition av friluftsliv.  

Enligt Bourdieu skulle den här uppfattningen av friluftsliv kunna vara en spegling av individens 

habitus vilken är resultatet av individens erfarenheter och anpassning i uppväxtmiljön. Om så är 

fallet skulle det betyda att ett stort antal av idrottslärarna i den här studien har haft likartade 

uppväxtförhållanden. Det resonemanget får stöd av Backmans studie från 2007 där han visar på 

uppgifter som talar om att många av idrottslärarstudenterna kommer från familjer med högutbildade 

föräldrar. Vidare ser vi i uppgifterna från Engström att friluftsaktiviteter är vanligare bland 

människor i högre sociala grupper. Backman presenterar även resultat som motsäger vårt 

resonemang, när han menar att många idrottslärarstudenter inte har särskilt stor erfarenhet av 

friluftsliv när de påbörjar sin utbildning.  

Även om inte de praktiska erfarenheterna av friluftsliv är stora, så visar våra resultat att många 

idrottslärare ändå har med sig en likartad och ganska stark förståelse och insikt om vad friluftsliv 

kan innebära. Detta behöver inte vara kopplat till idrottslärarnas egna erfarenheter på området utan 

kan också bero på att friluftsliv har ett positivt värde som kapital inom det fält där individen har 

växt upp. Detta kan göra att individens uppfattning av friluftsliv, trots brist på egna erfarenheter, 

visar på ganska god överensstämmelse med Friluftsgruppens definition av friluftsliv. 

Vi utgår från att alla försökte svara så sanningsenligt och ärligt som möjligt, dock visade vår 

utvärdering av enkätfrågorna på brister i reliabiliteten hos just de här frågorna och därför kan vi inte 

dra allt för säkra slutsatser.    
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I frågeställning två visade det sig att nästan alla idrottslärare genomförde dans, lagbollspel, löpning, 

orientering och simning som moment inom friluftsliv. Sedan genomfördes även momenten cykla, 

laga mat över eld eller spritkök, skridskor, vandra i natur samt vistelse i natur, av många 

idrottslärare. Knappt hälften av idrottslärarna angav att de genomförde fiske/bär/svamp, gå på tur, 

längdskidor samt slalom/snowboard. Vidare var det bara ett mindre antal idrottslärare som 

genomförde klättring, långfärdsskridskor, paddling, ridning samt övernattning i tält/vindskydd som 

en del av skolans friluftsliv.  

Dessa resultat kan till viss del bero på att en del av momenten kräver mer utrustning och om skolan 

eller eleverna inte har den utrustningen blir dessa moment svåra att genomföra. Det kan dock inte 

vara hela förklaringen. Momenten cykla och skridskor förekommer hos många idrottslärare men 

kräver trots det en viss utrustning. Vidare ser vi att bär- och svampplockning, gå på tur och att 

övernatta i vindskydd inte förekommer hos alla trots att dessa moment inte kräver någon särskild 

utrustning. Vårt resultat visar också att många idrottslärare har tillgång till natur eftersom mer än 70 

procent av dem har angett att de brukar vandra och vistas i naturen. Att slalom/snowboard och 

längdskidor inte förekommer hos alla kan förklaras med att stora delar av Sverige inte får någon 

snö. Detsamma gäller för långfärdsskridskor som är beroende av istäckta sjöar och vattendrag som 

dessutom ska vara fria från snö.  

De vanligaste aktiviteterna är dans, lagbollspel, löpning, orientering och simning, vilket stämmer 

bättre överens med Friluftsgruppens rapport och med Backmans studie från 2004, än med 

Riksidrottsförbundets studie och Skolverkets lägesrapport från 2002.  

För att kunna säga någonting mer om vilken typ av friluftsliv som genomförs i skolan gjordes en 

uppdelning av de olika momenten i starkt respektive svagt friluftsliv. Starkt friluftsliv innefattar 

moment som mest troligt genomförs enligt Friluftsgruppens definition av friluftsliv, medan 

momenten inom svagt friluftsliv bedömdes ha ett större utrymme för andra syften än de som 

överrensstämmer med Friluftsgruppens definition. 

Fem av de 100 idrottslärarna bedrev inget starkt friluftsliv alls, annars förekom både starkt och 

svagt friluftsliv hos alla andra. I genomsnitt var 36 procent av momenten som en idrottslärare 

genomförde inom vår kategori starkt friluftsliv. Den siffran stämmer också bra överens med den 

siffra som Backman fick fram i sin studie från 2004. Där ägnades ungefär en tredjedel av 

friluftsdagarna åt friluftsliv enligt Friluftsgruppens definition medan de återstående två 

tredjedelarna bestod av idrottsdagar. 
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Analyseras resultatet utifrån Bourdieus begrepp habitus och smak skulle det betyda att de vanligaste 

aktiviteterna i vår studie har förekommit mer under uppväxten hos de tillfrågade idrottslärarna än de 

andra momenten. Detta får stöd av Backmans studie från 2007 där han hävdar att 

idrottslärarstudenterna har en mer idrottsligt orienterad bakgrund. Det stämmer även överens med 

Eklund och Wikströms resultat, de menar att en individ som har med sig intresse och erfarenhet av 

natur och friluftsliv från barn- och ungdomsåren kommer att ha kvar det senare i livet. Begreppet 

smak uttrycker i det här fallet de aktiviteter idrottsläraren föredrar. Smaken hittar sin förklaring i 

personens habitus som i sin tur har formats genom erfarenheter i barn- och ungdomsåren. När 

människor blir äldre är det tyvärr många som inte kan fortsätta med sin idrott just för att de blivit 

äldre. Engström menar att i medelåldern är det andra motionsaktiviteter som är gångbara till 

exempel i form av rekreation och friluftsaktiviteter. De som då inte har ett habitus och en smak som 

möjliggör liknande aktiviteter kommer att bli mer fysiskt inaktiva i takt med att de trappar ned och 

slutar med sin idrott. Det här skapar en cirkel som är svår att bryta. Därför är det viktigt att alla 

idrottslärare ger eleverna grundläggande kunskaper och att de får prova olika friluftsaktiviteter så 

att de har en större möjlighet att använda sig av friluftsliv i ett livslångt perspektiv.   

Bourdieu skriver också om den goda smaken, det vill säga vad som anses vara viktigt och gångbart i 

ett socialt sammanhang. De idrottsaktiviteter och friluftsmoment som utförs hänger ihop med vad 

idrottsläraren anser är värdefullt, och vad omgivningen tycker är viktigt. Bourdieu menar att man 

anpassar sig och formar sin egen smak, efter vad som anses vara en "god smak". Är en idrottslärare 

uppvuxen med orientering så kommer det att påverka idrottslärarens utövande av friluftsliv i skolan. 

Det samma gäller för eleven. Båda har under sin uppväxt fått erfara hur omgivningen har värdesatt 

tillexempel orientering och kommer troligtvis att värdera orientering på samma sätt. 

Det är svårt att värdera olika moment antingen som friluftsliv eller som idrott eftersom det är 

utövarens inställning som avgör syftet med aktiviteten. I vår uppdelning av momenten i svagt och 

starkt friluftsliv har vi tagit oss friheten att göra just det, vilket gör att vi får en osäkerhet i den delen 

av resultatet. Vi undersökte vilka moment som genomfördes inom skolans friluftsliv. Kanske hade 

vi kommit närmare sanningen med friluftslivet i skolan om vi istället hade konstruerat frågorna med 

kursplanen som grund. Resultatet påverkas också till viss del av att momenten skidor, 

långfärdsskridskor och slalom/snowboard inte är genomförbara moment i alla delar av landet på 

grund av dåliga vintrar. Detta har vi inte tagit hänsyn till i våra beräkningar.  

I tredje frågeställningen visade det sig finnas en mängd faktorer som såg ut att ha samband med 

genomförandet av starkt friluftsliv i skolan. Vilja hos skolledning, vilja hos läraren, vilja hos 

elever, avstånd och kommunikationer, kunskap och erfarenhet hos läraren, organisation och schema 

samt kunskap om säkerhet visade alla på signifikanta samband med starkt friluftsliv. De tre sista 
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faktorerna är något osäkra eftersom frågorna i enkäten för dessa tre faktorer hade låg reliabilitet. 

Viktigt att ha i åtanke är också att det som undersökts inte är de faktiska förhållandena på skolorna 

utan idrottslärarnas uppfattning om förhållandena. Hur väl de stämmer överens med verkligheten 

kan vi inte uttala oss om.  

Vid en beräkning på alla faktorer i relation till varandra och deras samband med starkt friluftsliv, 

visade endast två faktorer på ett signifikant samband. Dessa var vilja hos skolledningen och vilja 

hos läraren. En viss osäkerhet finns kring de här resultaten på grund av osäkerheten kring 

grupperingen i starkt friluftsliv och låg reliabilitet på frågor för vissa av faktorerna. De resultat som 

verkar vara mest stabila och möjliga att diskutera är således sambandet mellan starkt friluftsliv och 

vilja hos skolledningen samt vilja hos läraren.  

Vilja måste självklart ses som viktig för att kunna genomföra något över huvudtaget, men om vi 

analyserar dessa resultat utifrån Bourdieus teori finns det eventuellt ytterligare en förklaring. Den 

enskilda skolan skulle kunna ses som ett fält i sig, där lärare, elever, föräldrar och övrig personal har 

olika positioner. Beroende på vad som fokuseras eller är uppe till diskussion så kommer de 

involverade personerna att få en starkare eller svagare position i förhållande till varandra. Den 

positionen bestäms utifrån vilket kulturellt, symboliskt och socialt kapital de enskilda individerna är 

i besittning av. Den som har mest kapital är också den som alla lyssnar på, den personen har 

tolkningsföreträde och bestämmer vilka regler som gäller.  

När friluftsliv är uppe till diskussion så borde idrottsläraren ha ett visst tolkningsföreträde eftersom 

friluftsliv ligger inom dennes kompetensområde. Friluftsliv står med i kursplanen för idrott och 

hälsa vilket borde ge idrottsläraren ett visst mått kulturellt kapital i form av sakkunskap, om 

idrottsläraren då vill få igenom ett mer friluftsinriktat friluftsliv är möjligheten större att det blir så. 

Självklart har även annat kapital än det kulturella betydelse för idrottslärarens position. Samtidigt är 

det viktigt att få med skolledningen eftersom de troligtvis har den högsta officiella positionen inom 

skolans fält. Skolan är ett komplext socialt fält med många aktörer, men de som verkar ha störst 

betydelse för vilket friluftsliv som genomförs i skolan är idrottsläraren och skolledningen. Den här 

slutsatsen bygger fortfarande på idrottslärarens tolkning och uppfattning av sin egen arbetssituation 

och inte nödvändigtvis på faktiska förhållanden.  

Vad som styr idrottslärarens vilja är i det här fallet oklart. Under genomförandet av studien trodde 

vi att idrottslärarens uppfattning av friluftsliv i förhållande till Friluftsgruppens definition skulle ha 

ett samband med vilken typ av friluftsliv som bedrevs. Något samband däremellan fann vi inte. 

Uppfattningen verkar inte ha någon betydelse alls för vilken typ av friluftsliv som faktiskt 

genomförs i skolan. Vad är det då som bestämmer idrottslärarens vilja i frågan? Med utgångspunkt i 
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Bourdieus teori kan vi få en fingervisning om var vi kan leta efter svaret på den frågan. En 

människas önskemål och drivkraft i form av dennes vilja är resultatet av dennes habitus, som i sin 

tur är ett resultat av individens erfarenheter inom olika sociala fält under uppväxten. Troligtvis finns 

det någonting i idrottslärarens bakgrund som gör att denne väljer att bedriva starkt friluftsliv i 

skolan framför svagt friluftsliv. Om detta något, är gemensamt för alla idrottslärare vet vi inte, eller 

om det är en eller flera saker som ska till, det vet vi inte heller. Svaret borde finnas i idrottslärarnas 

bakgrund och kan vara ett uppslag till fortsatt forskning.  

4.1 Fortsatt forskning 

Det finns fortfarande många obesvarade frågor värda att undersöka. Vår undersökning ledde fram 

till resultatet att viljan hos idrottsläraren har stor betydelse, men vad det är som bidrar till att forma 

den viljan är fortfarande oklart. Det skulle därför vara intressant att titta närmare på idrottslärarnas 

bakgrund i relation till vilken typ av friluftsliv de bedriver i skolan, för att se om de olika 

idrottslärarna har någonting gemensamt. Det skulle också vara intressant att se på vilket sätt 

idrottsläraren väljer att uppfylla målen om friluftsliv i skolan. Vad anser läraren att eleverna bör lära 

sig, varför det är viktigt, samt vilka medel och aktiviteter idrottsläraren använder för att lära ut 

friluftsliv i skolan? 
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Bilaga 1 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

Frågeställningar:  

1. Vad är idrottslärares uppfattning av begreppet friluftsliv i förhållande till Friluftsgruppens 

definition av friluftsliv?    

2. Vilken typ av friluftsliv genomförs i grundskolan år 6-9?   

3. Finns det samband mellan idrottslärares uppfattning av friluftsliv och mängd samt typ av 

friluftsliv som genomförs under idrottslektioner och friluftsdagar?  + andra samband 

VAD?  
Vilka ämnesord vi har sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
outdoor life  
outdoor education  
Friluftsliv 
friluftsliv i skolan 
friluftsliv undervisning 
friluftsliv idrott och hälsa 
Friluftsdagar 
Erik Backman 
S Svenning 
Klas Sandell 
IHS projektet 
Statens stöd till friluftsliv 
Medlemsantal friluftsfrämjandet 
Läget hösten 2002 
Lpo 94 
 

outdoor recreation 
 
 
 
 
friluftslivsundervisning 
 
 
 
 
 

 
VARFÖR?  
Varför vi har valt just dessa ämnesord?  
Först sökte vi på friluftsliv men insåg att vi måste precisera oss för att komma åt friluftslivet i skolan 
och få en mer hanterbar mängd träffar. ”Outdoor life” är den engelska översättnigen av friluftsliv, men 
efter att ha läst in oss på något av litteraturen får vi veta att ”outdoor recreation” kanske är mer 
gångbart. När vi har läst litteraturen har en del namn och studier kommit upp vilka vi har sökt 
vidare på (från ”Erik Backman” till ”Läget hösten 2002”).  
 
HUR? 
Hur vi har sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

GIH bibliotek 
 
 
 
 
 

Friluftsliv 
IHS projektet 
S Svenning 
Erik Backman 
Friluftsliv i skolan 

31 
15 
10 
7 
4 

2 
1 
1 
1 
2 



 

 
 
 
 
 
 
Google 
 
Libris 
 
 
 
Riksidrottsförbundet 
 
 
Skolverket 
 
 
 
Statistiska 
centralbyrån 
 
 

Friluftsliv i skolan (examensarbete) 
Statens stöd till friluftsliv 
Läget hösten 2002 
Lpo 94 
 
 
 
Medlemsantal friluftsfrämjandet 
 
Friluftsliv undervisning 
Friluftsdagar 
Erik Backman 
 
via: statistik och forskning, 
forskningsrapporter 
 
via: kursplaner och betyg, kursplaner och 
betygskriterier, till kursinfo, grundskola, 
kursplaner och betygskriterier 
 
via: statistik efter ämne, kultur och fritid, 
undersökningar av levnadsförhållanden, 
fritid 

7 
2 
1 
29 
 
 
 
474 
 
24 
21 
31 
 
80 
 
 
15 
 
 
 
18 
 
 

3 
1 
1 
1 
 
 
 
1/3 
 
2 
1 
1 
 
minst 1 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 

 
KOMMENTARER:  
Genom att läsa den litteratur vi hittade via våra sökningar, så hittade vi fler intressanta studier 
och rapporter som inte låg på de databaser och sökord som vi använde oss av.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 

ENKÄT 

Frågeformulär 
 
Din undervisning i friluftsliv åk. 6-9. 
 
 
Din e-postadress:   (fritextruta)  
 
1. Var ligger skolan geografiskt?   (möjlighet att klicka i ett alternativ) 
  Stad: minst 20 000 invånare 
o  Stad 
o  Landsbygd 
 
2. Ungefärligt antal elever på skolan?  (en rullningslista, med alternativ från 50 till 3000 elever39) 
 
3. Din Ålder?    (en rullningslista, med alternativ från 19 till 70 år) 
 
4. Är du kvinna eller man?   (möjlighet att klicka i ett alternativ) 
o  Kvinna 
o  Man 
 
5. Hur många år har du jobbat som idrottslärare?     (en rullningslista, med alternativ från 1 till 50 år) 
 
6. Utbildning?   (möjlighet att klicka i ett alternativ) 
o  Utbildad idrottslärare 
o  Ej utbildad idrottslärare 
 
7. Hur många timmar ägnas åt följande moment inom friluftsliv?  
  I genomsnitt för en klass under ett läsår. 
 
Cykla   (en rullningslista, med alternativ 1 till 30 timmar, för  
Dansa   samtliga moment) 
Fiske/bär/svamp 
Gå på tur med övernattning 
Klättra 
Laga mat på spritkök eller över öppen eld 
Lagbollspel 
Långfärdsskridsko 
Längdskidor 
Löpning 
Orientering 
Paddla 
Rida 
Simma 
Skridsko 
Slalom/snowboard 
Vandra i naturen 
Vistelse i naturen 
Övernattning i tält/vindskydd 
Annat   (fritextruta) 
 
 

                                                 
39 50-500 med intervall på 50, 500-1000 med intervall på 100, 1000-2000 med intervall på 200, 2000-3000 med 
intervall på 250. 



 

8. Hur många timmar friluftsliv får en klass i genomsnitt på ett läsår, under friluftsdagarna? 
    (en rullningslista, med alternativ från 0 till 200 timmar40) 
 
9. Hur många timmar friluftsliv får en klass i genomsnitt på ett läsår, inom idrott och hälsa? 
    (en rullningslista, med alternativ från 0 till 200 timmar41) 
 
10. Vad anser du ingår i begreppet friluftsliv? 
 
Att bibehålla eller få bättre livskvalitet (svaret ges på en femgradig skala: ingår inte – ingår helt, 
Att bibehålla eller få bättre hälsa  för samtliga påståenden) 
Att utveckla fullgod teknik i praktiska moment42 
Att få miljöombyte 
Att få naturupplevelse 
Att umgås med andra 
Att få vara ensam 
Att få vistas utomhus 
Att få tävla43 
Att bibelhålla eller få bättre fysisk prestationsförmåga 
Att få leka 
Att få avkoppling 
Att få utmaningar och äventyr 
Att förflytta sig 
Annat   (fritextruta) 
 
11. Hur påverkar följande faktorer din undervisning av friluftsliv i skolan? 
 
Ekonomi   (svaret ges på en femgradig skala:  
Vilja hos skolledning  påverkar negativt – påverkar positivt, för samtliga faktorer) 
Tid 
Kunskap och erfarenhet hos dina kollegor 
Kunskap och erfarenhet hos dig 
Vilja hos dig 
Vilja hos kollegor 
Vilja hos elever 
Avstånd och kommunikationer 
Väder 
Organisation och schema 
Styrdokument och kursplan 
Kunskap om säkerhet 
Annat 
 
12. Synpunkter och övriga upplysningar:    (fritextruta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 0-50 med intervall på 1, 50-100 med intervall på 5, 100-200 med intervall på 10.  
41 0-50 med intervall på 1, 50-100 med intervall på 5, 100-200 med intervall på 10.  
42 Vänd på den femgradiga skalan vid databearbetning. 
43 Vänd på den femgradiga skalan vid databearbetning. 



 

Bilaga 3 

ENKÄTENS KAPPA, FRÅGA FÖR FRÅGA 

Gränsen för kappa eller K, ligger på:  
0,6 (bra överensstämmelse) 
0,8 (mycket bra överensstämmelse) 
1,0 (perfekt överensstämmelse) 
 
Fördelningen över svarskategorier påverkar kappavärdets storlek. Vid extremt sned svarsfördelning kan 
kappavärdet bli märkligt, därför är det bra att vid värderingen av frågor använda kappa i kombination med 
procentuell överensstämmelse. 
   
 
1. Var ligger skolan geografiskt?     K=1,0 100% 
  Stad: minst 20 000 invånare 
o  Stad 
o  Landsbygd 
 
2. Ungefärligt antal elever på skolan?    K=1,0 100% 
 
3. Din Ålder?      K=1,0 100% 
 
4. Är du kvinna eller man?     K=1,0 100% 
o  Kvinna 
o  Man 
 
5. Hur många år har du jobbat som idrottslärare?       K=1,0 100% 
 
6. Utbildning?     K=1,0 100% 
o  Utbildad idrottslärare 
o  Ej utbildad idrottslärare 
 
7. Hur många timmar ägnas åt följande moment inom friluftsliv?  K=0,86 93% 
  I genomsnitt för en klass under ett läsår.   
  
Om man utgår från att läraren har momentet eller inte. 
 
Cykla      K=0,62 80% 
Dansa     K=1,0 100% 
Fiske/bär/svamp     K=0,62 80% 
Gå på tur med övernattning   K=1,0 100% 
Klättra     K=1,0 100% 
Laga mat på spritkök eller över öppen eld  K=0,29 60% 
Lagbollspel     K=1,0 100% 
Långfärdsskridsko     K=1,0 100% 
Längdskidor     K=0,62 80% 
Löpning     K=1,0 100% 
Orientering     K=1,0 100% 
Paddla     K=1,0 100% 
Rida     K=1,0 100% 
Simma     K=1,0 100% 
Skridsko     K=1,0 100% 
Slalom/snowboard     K=0,62 80% 
Vandra i naturen     K=0,62 80% 
Vistelse i naturen     K=1,0 100% 
Övernattning i tält/vindskydd   K=1,0 100% 
    
 



 

 
 
 
8. Hur många timmar friluftsliv får en klass i genomsnitt på ett läsår, under friluftsdagarna? 
       20% 
 
9. Hur många timmar friluftsliv får en klass i genomsnitt på ett läsår, inom idrott och hälsa? 
       40% 
 
10. Vad anser du ingår i begreppet friluftsliv? 
 
Att bibehålla eller få bättre livskvalitet   K=1,0 100%  
Att bibehålla eller få bättre hälsa    K=0,69 80% 
Att utveckla fullgod teknik i praktiska moment44  K=0,04 40% 
Att få miljöombyte     K=1,0 100%  
Att få naturupplevelse    K=-0,25 60% 
Att umgås med andra    K=0,0 40% 
Att få vara ensam     K=-0,25 20% 
Att få vistas utomhus    K=1,0 100% 
Att få tävla45     K=-0,11 60% 
Att bibelhålla eller få bättre fysisk prestationsförmåga  K=0,29 40% 
Att få leka     K=0,47 20% 
Att få avkoppling     K=0,17 20% 
Att få utmaningar och äventyr   K=0,38 20% 
Att förflytta sig     K=0,44 60% 
 
Alla påståendena gemensamt:  K=0,35  
 
11. Hur påverkar följande faktorer din undervisning av friluftsliv i skolan? 
 
 
Ekonomi      K=0,44 60% 
Vilja hos skolledning    K=0,74 80% 
Tid     K=0,12 40% 
Kunskap och erfarenhet hos dina kollegor  K=-0,05 20% 
Kunskap och erfarenhet hos läraren   K=0,44 60% 
Vilja hos läraren     K=0,69 80% 
Vilja hos kollegor     K= 0,12 40% 
Vilja hos elever     K=0,69 80% 
Avstånd och kommunikationer   K=0,71 80% 
Väder     K=0,71 80% 
Organisation och schema    K=0,21 40% 
Styrdokument och kursplan   K=-0,05 20% 
Kunskap om säkerhet    K=0,12 40% 
 
Alla faktorerna gemensamt:  K=0,38  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
44 Vänd på den femgradiga skalan vid databearbetning. 
45 Vänd på den femgradiga skalan vid databearbetning. 



 

Bilaga 4 

FÖLJEBREV 

GIH  
Gymnastik och Idrottshögskolan  
 
 
Till dig som är idrottslärare i åk. 6-9!  
 
Uppfattningen om vad begreppet friluftsliv kan innebära skiftar när olika  
idrottslärare tillfrågas, vilket gör undersökningar av friluftslivet i skolan  
till en svår uppgift. Tyvärr är den här problematiken något som befintliga  
undersökningar sällan tar hänsyn till. Därför är det en central utgångspunkt  
i den här studien, som syftar till att undersöka samband mellan genomförandet  
av friluftsliv i skolan och idrottslärares uppfattning av begreppet  
friluftsliv.  
 
Därför skickar vi ut ett frågeformulär till dig och ca 200 andra slumpmässigt  
utvalda idrottslärare, fördelade över hela Sverige.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är  
betydelsefullt för undersökningens kvalitet, att Du som får frågeformuläret  
besvarar det. Försök att lämna svar som ligger så nära din uppfattning som  
möjligt. Klicka på nedanstående länk för att komma till frågeformuläret, det  
ska inte ta mer än 10-15 min att besvara det. Vi behöver få frågeformuläret  
besvarat inom en vecka därför uppskattar vi snabba svar.  
 
Länk till frågeformuläret:  
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=p-PY1vx-XOAWx3xqSffxvXQ  
 
Ditt svar kommer att vara konfidentiellt!  
 
I början av frågeformuläret kommer vi att fråga efter din e-postadress. Den  
informationen är viktig för att vi ska veta att just Du har svarat, så att vi  
inte skickar påminnelser till dig i onödan. När vi vet att Du har besvarat  
frågeformuläret kommer e-postadressen att tas bort helt och inte inkluderas i  
databearbetningen tillsammans med övriga svar. Några möjligheter att därefter  
koppla svaren till dig som person finns alltså inte.  
 
Om du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på  
frågeformuläret, ring gärna någon av oss.  
 
Gustaf Axelsson:                  Tina Jonsson:  
076-XXXXXXX                      073-XXXXXXX                        
 
Vi hoppas att du har möjlighet att fylla i frågeformuläret och på så sätt  
hjälpa oss besvara frågan om friluftslivet i den svenska skolan. Självklart  
kommer vi, när uppsatsen är färdig och godkänd, att skicka uppsatsen till  
alla som har varit behjälpliga i undersökningen.  
 
Tack på förhand för din medverkan!  
Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, november 2008  
 
Lärarstudenter:  
Gustaf Axelsson och Tina Jonsson 

http://spreadsheets.google.com/viewform?key=p-PY1vx-XOAWx3xqSffxvXQ


 

Bilaga 5 

PÅMINNELSE 1 

GIH  

Gymnastik och Idrottshögskolan  
 
  
För ungefär en vecka sedan skickade vi ut ett frågeformulär till dig. Vi var  
intresserade av samband mellan genomförandet av friluftsliv i skolan och  
idrottslärares uppfattning av begreppet friluftsliv. Det är en undersökning  
som görs vid Gymnastik och Idrottshögskolan och vi hoppas att resultaten ska  
ge tydliga och mer entydiga svar på de här frågorna. När väl arbetet är  
slutfört kommer andra, bl.a. idrottslärare att kunna ta del av resultaten.  
 
Eftersom vi ännu inte fått något svar från dig, antar vi att du glömt bort  
eller inte haft tid att fylla i frågeformuläret.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är  
betydelsefullt för undersökningens kvalitet, att Du som får frågeformuläret  
besvarar det. Vi skulle därför vara tacksamma om du ville klicka på följande  
länk och besvara frågorna, det ska inte ta mer än 10-15 min. Vi kommer att  
skicka en andra påminnelse om ca 1 vecka. Om du redan skickat in ditt svar  
ber vi dig bortse från denna påminnelse.  
 
Länk till frågeformuläret:  
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=p-PY1vx-XOAWx3xqSffxvXQ  
 
I början av frågeformuläret kommer vi att fråga efter din e-postadress. Den  
informationen är viktig för att vi ska veta att just Du har svarat, så att vi  
inte skickar påminnelser till dig i onödan. När vi vet att Du har besvarat  
frågeformuläret kommer e-postadressen att tas bort helt och inte inkluderas i  
databearbetningen tillsammans med övriga svar. Några möjligheter att därefter  
koppla svaren till dig som person finns alltså inte.  
 
Om du har några svårigheter att besvara frågorna eller har synpunkter på  
frågeformuläret, ring gärna:  
 
Gustaf Axelsson på: 076-XXXXXXX 
Tina Jonsson på: 073-XXXXXXX                   
 
Vi tackar på förhand för din medverkan i undersökningen.  
Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, november 2008  
  
Lärarstudenter:  
Gustaf Axelsson och Tina Jonsson 
 

 

 

http://spreadsheets.google.com/viewform?key=p-PY1vx-XOAWx3xqSffxvXQ


 

Bilaga 6 

PÅMINNELSE 2 

GIH  

Gymnastik och Idrottshögskolan  
 
 
Hej,  
 
Det här är andra och sista påminnelsen till dig, där vi ber dig besvara vårt  
frågeformulär om friluftslivet på din skola.  
 
Det går väldigt trögt att få in svar, endast 35% har besvarat frågorna och vi  
behöver minst 70% för att svaren ska säga någonting säkert om en större  
grupp. Därför behöver vi verkligen ditt svar.  
 
Det tar inte mer än 10-15 min att besvara frågeformuläret, klicka på länken:  
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=p-PY1vx-XOAWx3xqSffxvXQ  
 
Gustaf Axelsson på: 076-XXXXXXX  
Tina Jonsson på: 073-XXXXXXX                  
 
Snälla svara!  
Tack på förhand  
 
Lärarstudenter:  
Gustaf Axelsson och Tina Jonsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spreadsheets.google.com/viewform?key=p-PY1vx-XOAWx3xqSffxvXQ

